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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e oito minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 9ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador 

Moacir Luiz Gomes Rubira, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0005/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.257, de 29/03/18. 

“Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos decretos: nº 11.255, DE 

28/03/18; nº 11.250, de 08/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1613/18. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.258, de 04/04/18. “Ciente”. Processo nº. 1469/18. Cidadãos de 

São Caetano do Sul. Projeto de Lei de iniciativa popular que "Revoga a taxa 

de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos em São Caetano do 

Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1705/18. Edison Roberto Parra. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do programa de estímulo ao 

escotismo na rede de ensino de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1677/18. 

Anacleto Campanella Junior. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

título de 'Cidadã Sulsancaetanense' à Senhora Marisa Catalão de Carvalho 

Campozana, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 1595/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a realização de mutirão da neurologia. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1596/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a transferência da 

Estação Jovem localizada no terminal de ônibus de São Caetano do Sul, rua 

Serafim Constantino s/n, para o parque municipal José Alves dos Reis, 

Bosque do Povo, situado nesta cidade na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro 
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São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1597/18 a 1607/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento entre 

as ruas José Benedetti com a Castro Alves, no bairro Cerâmica; uma nova 

pintura no cruzamento da rua Perrella com o viaduto dos Autonomistas, no 

bairro Fundação; uma pintura de faixa de pedestre e da palavra "pare" narua 

dos Expedicionários, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico em toda a 

extensão da rua Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; que sejam reparadas 

as grades do esgoto da avenida Senador Roberto Simonsen, em frente da loja 

da Renault; a limpeza e manutenção constante das bocas de lobo em toda a 

cidade; que seja instalada uma iluminação adequada na praça da Figueira, 

bairro Boa Vista; uma nova pintura das guias em toda a extensão da rua José 

Benedetti, bairro Santo Antônio; o recapeamento na rua Monte Alegre, 34, 

bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico nas ruas Eduardo Prado e 1º 

de Maio, no bairro São José; e seja realizado o recapeamento asfáltico 

principalmente nas ruas Pandiá Calógeras, Senador Fláquer, Eduardo Prado e 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, todas localizadas no bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1608/18 e 1609/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: criar o "Skateparque Municipal"; e o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre "institui o programa 

adotando as pistas de skate". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1610/18 

e 1611/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retomada das obras 

no campo de futebol, na Associação Beneficente Recreativa Esportiva Vila 

Barcelona, na altura do nº 2300 da avenida Presidente Kennedy; e a 

desratização dos bueiros existentes em toda extensão da rua Gonçalves Dias, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1614/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a manutenção e pintura de rampa de acesso para pessoas com 

deficiência na avenida Goiás, altura do nº 585. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1615/18 e 1616/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça 

Lucindo Cândido, com rua Capivari, bairro Nova Gerty; e a instalação de uma 

base fixa da Guarda Civil Municipal na praça Lucindo Cândido, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1618/18 a 1629/18. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização do 1º 

Distrito Policial de São Caetano do Sul, no bairro Fundação; a reforma e 
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revitalização do 2º Distrito Policial de São Caetano do Sul, no bairro Santa 

Maria; a reforma e revitalização do 3º Distrito Policial de São Caetano do Sul, 

no bairro Boa Vista; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, na galeria situada embaixo do terminal rodoviário da cidade, no 

Centro; a adoção de medidas para a realização de ação de desinsetização, na 

galeria situada embaixo do terminal rodoviário da cidade, no Centro; a criação 

de vagas de carga e descarga para uso dos comerciantes da galeria situada 

embaixo do terminal rodoviário da cidade, no Centro; a adoção de medidas 

para a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) e reforço na 

sinalização de trânsito, na rua Piracaia, nas proximidades da avenida 

Tijucussú, bairro Olímpico; , em reiteração às indicações nº 4417, de 5 de 

agosto de 2014, e nº 763, de 23 de fevereiro de 2016, que seja fixada a jornada 

de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem do município; a 

criação de projeto de leitura para idosos no programa de atendimento 

domiciliar do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Padre Marcondes, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1635/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, nas imediações da 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada na rua José Benedetti, 550, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1636/18 e 1637/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas para que possa 

ser realizado o parcelamento do ISS da construção civil, na cidade de São 

Caetano do sul; e demarcação de vagas de estacionamento rotativo, destinadas 

a uso de idosos, nas proximidades do Centro Odontológico Municipal Maria 

domingas rua Torres, na rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1659/18 a 1664/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o reparo do asfalto na rua Gonzaga, 

69, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Vanda, esquina com 

Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; a poda das árvores na rua Guaporé, 

esquina com rua Piabanha, bairro Santa Maria; envio de fiscalização na 

alameda Cassaquera, esquina com avenida kennedy, bairro Barcelona; a 

realização de mutirão da oftalmologia; e a criação do "Cartão-Receita", 

destinado à renovação automática das receitas de doenças crônicas 

previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, Prontos-Socorros, 
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Prontos-Atendimentos e Unidades Básicas de Saúde do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1666/18 e 1667/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar redutor de 

velocidade (lombada) na rua Tapajós esquina com a rua Conselheiro 

Lafayette, bairro Barcelona; e regulamentar, no município de São Caetano do 

Sul, o comércio de aparelhos celulares e peças usados. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1672/18 e 1673/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da universidade de São Caetano do Sul - USCS, campus 

Barcelona, notadamente no trecho que compreende a avenida Goiás, ruas 

Joana Angélica e Maceió, especialmente no período das 18:00 hs às 23:00 hs, 

de segunda a sexta-feira; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS, Campus Centro, notadamente no trecho que compreende as ruas 

Santo Antônio, Pernambuco, Manoel Coelho e imediações do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, especialmente no período das 18:00 hs as 23:00 hs, 

de segunda à sexta-feira. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1681/18 a 

1689/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação da pintura de faixa de pedestre na rua Alegre, 1289, bairro Santa 

Paula; estudos para plantio de 01 árvore tipo ipês na rua Turmalinas, 474, 

bairro Prosperidade; o plantio de árvores tipo ipês na avenida Goiás, altura do 

número 363, canteiro central, Centro; o plantio de 04 árvores tipo ipês na 

avenida Conselheiro Antônio Prado, canteiro em frente à USCS, Centro; a 

implantação de lombofaixa na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São 

José; estudos para instalação de semáforo equipado com botão de travessia de 

pedestre na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; estudos para 

plantio de árvores na rua da Fortuna, 595, bairro Prosperidade; estudos para a 

recolocação do ponto de ônibus na rua da Fortuna, 588, bairro Prosperidade; 

e estudos para transferir de local a faixa de pedestre que existe na rua da 

Fortuna, 600, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1691/18 a 1700/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reconstrução de todo o telhado do CCZ de São Caetano do Sul, em 

substituição àquele quebrado há mais de 05 meses, devido à queda de uma 

árvore da Escola da Ecologia; a reforma e total reconstrução do muro na parte 

de traz do CCZ de São Caetano do Sul, caído há mais de uma ano pelas fortes 

chuvas em 2017; a total revitalização, bem como, em muitos casos, a troca das 
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grades das baias do CCZ de São Caetano do Sul, dando segurança aos animais 

que ali se encontram aguardando adoção; a construção de baias com solarium, 

permitindo que os cães tomem sol, corram e até mesmo tenham contato com 

protetores, futuros adotantes e funcionários do CCZ; a abertura imediata das 

inscrições do curso de voluntários para caminhadas com os animais à espera 

de adoção no CCZ de São Caetano do Sul; a ampla divulgação das feiras de 

adoção realizadas no CCZ de São Caetano do Sul, através de faixas nos pontos 

estratégicos da cidade, cartazes nas escolas municipais e Unidades Básicas de 

Saúde, bem como, a divulgação no sítio oficial da Prefeitura Municipal e 

cobertura de imprensa da diretoria de comunicação com envio de releases para 

toda imprensa regional; conceder autorização para realizar tratamento médico 

veterinário dos animais do CCZ de São Caetano do Sul, com toda a equipe da 

clínica médica, cirúrgica e especialistas, bem como, castrações e vacinas, à 

ONG SOS Cidadania Animal, sem custo algum para o poder público 

municipal, visando o bem-estar e a qualidade de vida dos animais deste espaço 

público; a total revitalização da Fundação das Artes de São Caetano do Sul; o 

recolhimento imediato de 02 veículos abandonados na rua João Batista Negro, 

defronte ao nº 135, no bairro Mauá; e a instalação de redutor de velocidade ou 

sinalização mais adequada, na rua Piratininga esquina com a rua Flórida, no 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1701/18 e 1702/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Juruá, entre a rua dos Meninos e a rua dos 

Castores, bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico na rua São Francisco, entre 

a avenida Guido Aliberti e a rua Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1707/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com brevidade a 

instalação de semáforo na alameda São Caetano com à avenida Kennedy, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1709/18 a 1716/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: mudar a mão de direção da rua 

Oriente, bairro Barcelona; a instalação de semáforo no cruzamento da avenida 

Dr. Augusto de Toledo, com a rua Maranhão, bairro Santa Paula; a instalação 

de lixeiras em toda a extensão das ruas do bairro Barcelona; disponibilizar um 

agente de trânsito e uma viatura da GCM a fim proporcionar segurança aos 

alunos da EMEF 28 de Julho, localizada na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; 

a revitalização, o retorno das aulas de informática e a adaptação dos ambientes 

para garantir a acessibilidade de cadeirantes na EMEI Fortunato Ricci, bairro 

Barcelona; o recapeamento asfáltico em toda a extensão da travessa particular, 

localizada na rua Maceió, altura do nº 174, bairro Barcelona; a instalação de 
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lixeira elevada no terreno que abriga as torres da Eletropaulo, localizado na 

rua Nazaret, ao lado do nº 389 , bairro Barcelona; e efetuar os devidos reparos 

na calçada (passeio público) da rua Joana Angélica, próximo a USCS, 

(campus barcelona), vez que se encontra danificada, (apresentando buracos e 

trechos totalmente sem calçamento)., bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1717/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com brevidade, a manutenção 

(troca) da placa de identificação das ruas Archinto Ferrari com Roberto 

Simonsen, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1720/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha 

ou outra cor de destaque para travessia de pedestres defronte a todos os 

hospitais e postos de saúde de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1721/18 a 1723/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a substituição das tampas da boca de lobo na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, esquina com rua Engenheiro Cajado de Lemos, 

bairro Cerâmica; a realização de repintura da sinalização de solo que indica 

"embarque e desembarque", na rua Arnaldo Sante Locoselle, em frente a 

escola Arbos, bairro Cerâmica; e a manutenção da rampa de acessibilidade, 

situada na avenida Goiás, altura do número 597, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1724/18 a 1790/18. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que viabilize a participação da escola 

APAE de São Caetano do Sul nos jogos escolares do município, já que a 

mesma possui alunos aptos em diversas modalidades esportivas; que fiscalize 

os postes do município, já que a AES Eletropaulo, empresas de telefonia e 

internet, estão organizando os cabos e fios nos postes do município de maneira 

desordenada; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na Escola Municipal de Ensino Médio profº Vicente Bastos, situado 

na rua Humberto de Campos, 550, bairro São José, dando assim maior 

conforto e segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola 

Municipal de Ensino Médio Profª Alcina Dantas Feijão, situada na rua 

Capivari, 500, bairro Mauá, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Arquiteto Oscar Niemeyer, situada na 
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avenida Paraíso, 600, bairro Nova Gerty, dando assim maior conforto e 

segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 28 de Julho, situada na rua Oriente, 501, bairro 

Barcelona, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, professores e 

funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anacleto 

Camapanella, situada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 849, bairro 

Olímpico, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Ângelo Raphael Pellegrino, situada na estrada das 

Lágrimas, 1.656, bairro Mauá, dando assim maior conforto e segurança aos 

alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Bartolomeu Bueno da Silva, situada na rua Maranhão, 22, bairro 

Santo Antônio, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Dom Benedito Paulo Alves de Souza, situada na rua 

Martim Francisco, 177, bairro Santa Paula, dando assim maior conforto e 

segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Elvira Paolilo Braido, situada na rua Lisboa, 399, bairro 

Oswaldo Cruz, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Laura Lopes, situada na rua Coral, 155, bairro 

Prosperidade, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, professores 

e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro Klein, situada 

na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova Gerty, a pedido dos pais e familiares de 

alunos; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e 

reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo Samuel 
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Massei, situada na rua Giovani Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz, dando 

assim maior conforto e segurança aos alunos, professores e funcionários; para 

que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luiz Capra, situada na rua 

Busch, 42, bairro Nova Gerty, a pedido dos pais e familiares de alunos; para 

que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Décio Machado Gaia, situada na 

rua Miguel Glebochi, 90, bairro Boa Vista, dando assim maior conforto e 

segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Prof. Rosalvito Cobra, situada na rua Silvia, 670, bairro 

Olímpico, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma urgentemente na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Profª Eda Montoanelli, sediada na rua Ivaí, 

63, bairro Santa Maria, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, 

professores e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Prof. Olyntho Voltarelli Filho, situada na avenida Paraíso, 520, 

bairro Nova Gerty, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Senador Fláquer, situada na rua Heloísa 

Pamplona, 180, bairro Fundação, dando assim maior conforto e segurança aos 

alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Sylvio Romero, situada na rua Vital Brasil Filho, 600, bairro 

Oswaldo Cruz, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Luiz Olinto Tortorello, situada na rua José Benedetti, 

550, bairro Cerâmica, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, 

professores e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de Educação Infantil 
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José Corona, situada na rua Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico, dando assim 

maior conforto e segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola 

Municipal de Educação Infantil José Ferrari, situada na rua Paraíba, 646, 

Centro, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de 

Educação Infantil Luiz José Giorgetti, situada na rua Ivaí, 65, bairro Santa 

Maria, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, professores e 

funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na  Escola Municipal de Educação Infantil Marilene de Oliveira 

Larocca, situada na rua Gal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro 

Santa Maria, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de 

Educação Infantil Orlando Moretto, com endereço na rua Eng. Armando de 

Arruda Pereira, 120, bairro Cerâmica, dando assim maior conforto e 

segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de 

Educação Infantil Romeu Fiorelli, situada na rua dos Berilos, 113, bairro 

Prosperidade, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de 

Educação Infantil Rosa Perrella, situada na rua Lourdes, 460, bairro Nova 

Gerty, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, professores e 

funcionários; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na  Escola Municipal de Educação Infantil João Barile, situada na 

rua Dr. Durval Vilalva, 125, bairro Fundação, a pedido dos pais e familiares 

de alunos; para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e 

reforma na  Escola Municipal de Educação Infantil Irineu da Silva, situada na 

estrada das Lágrimas, 320, vila São José, dando assim maior conforto e 

segurança aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola Municipal de 

Educação Infantil Profª Inês dos Ramos, situada na rua Vieira de Carvalho, 
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525, bairro Nova Gerty, a pedido dos pais e familiares de alunos; para que, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na  Escola 

Municipal de Educação Infantil Helena Musumeci, situada na avenida 

Paranapanema, 670, bairro Mauá, dando assim maior conforto e segurança 

aos alunos, professores e funcionários; para que, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realize 

revita “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1612/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em todo entorno da antiga 

fábrica da matarazzo, na rua Mariano Pamplona, bairro Fundação. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1617/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na praça Lucindo Cândido, com rua 

Capivari, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1630/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

nas imediações da rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1631/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas nas imediações da rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro 

Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

1632/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Padre 

Marcondes, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1634/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, 

notadamente, nas imediações da EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada na rua 

José Benedetti, 550, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1638/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua dos Cristais, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 



 

 

hae  11 

nº. 1639/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua da Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1640/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Turmalinas, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1641/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua dos Diamantes, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1642/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua das Pérolas, bairro Prosperidade. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1643/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua dos 

Berilos, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1644/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua dos Mármores, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1645/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua Lítio, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1646/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Garça, 

bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1647/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua Rádio, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1648/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua do 

Níquel, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1649/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Mercúrio, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1650/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua do Coral, bairro Prosperidade. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1651/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Platina, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1652/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da avenida Prosperidade, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1653/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

em toda extensão da rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1654/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua do 

Ouro, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1655/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de 

motocicletas em toda extensão da rua São José, bairro Prosperidade. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1656/18. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-
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M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da avenida do Estado, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1665/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo brilhantismo da Festa da Família, realizada dia 14 do 

corrente mês pela EMEF Bartolomeu Bueno da Silva. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. O Presidente passa a palavra ao 3º Secretário, 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1668/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à ETEC Estadual Jorge Street, extensivo à ETEC Estadual 

Lauro Gomes de São Bernardo do Campo, por promover a participação de 

seus alunos em competição voltada à criação de aplicativos que tenham 

impacto social na região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1669/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 47 

anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul a ser 

comemorado no próximo dia 26 de abril. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1670/18. Daniel Fernandes Barbosa e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Secretário de Cultura João Manoel da Costa Neto e sua 

equipe, pela apresentação, transparência, esclarecimentos e espírito 

democrático no debate com vereadores, imprensa e público presente nesta 

audiência pública. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1671/18. Daniel Fernandes Barbosa e outros. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário 

Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ Roberto Luiz Vidoski e sua 

equipe, pela apresentação, transparência, esclarecimentos e espírito 

democrático no debate com os vereadores, imprensa e público presente nesta 

audiência pública. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1674/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, campus Barcelona, 

notadamente no trecho que compreende a avenida Goiás, ruas Joana Angélica 
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e Maceió, especialmente no período das 18:00 hs as 23:00 hs, de segunda à 

sexta-feira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

1675/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 

universidade Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, Campus 

Centro, notadamente no trecho que compreende as ruas Santo Antônio, 

Pernambuco, Manoel Coelho e imediações do Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic, especialmente no período das 18:00 hs as 23:00 hs, de segunda à sexta-

feira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1680/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à pediatra Dra. Ana Paula Barbosa Pinto, 

pela participação do curso de Capacitação Especial em Detecção Precoce do 

Câncer Juvenil, oferecido pelo Hospital do Amor, novo nome do Hospital de 

Câncer de Barretos, nos dias 23 e 24 de março, onde o nosso município de 

São Caetano do Sul é participante do projeto "Passos que Salvam". Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1704/18. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pela celebração do Dia Mundial do Escoteiro, que será 

realizado no dia 23/04/2018. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1706/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao jovem 

Thiago Auricchio, pela filiação ao PR, desejando-lhe êxito e inúmeras 

realizações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

1708/18. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul, pelo transcurso do Jubileu de Ouro de sua criação, a ser 

comemorado no próximo dia 25 de abril. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1718/18. Marcos Sergio Goncalves Fontes e 

outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo dia 21 de abril ser comemorado, além da “Inconfidência 

Mineira”, o “Dia da Polícia Militar”. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1719/18. Marcos Sergio Goncalves Fontes e 

outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações pelo “Dia 21 de Abril” ser comemorado, além da 

Inconfidência Mineira, o "Dia da Polícia Civil". Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1633/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Lourenço de Torres. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1678/18. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Urames Pires dos Santos. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1703/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Paul Singer. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Em virtude dos votos de profundo pesar, o 

Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, o Sr. Presidente, comunica 

ao Plenário em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de 

novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador 

Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, que assume a tribuna a fim de saudar a data 

cívica de “21 de abril”, comemorativa ao “Dia de Tiradentes”, o Mártir da 

Independência do Brasil. E assim procedido. Passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente solicita e o Vice-Presidente, Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo, assume a presidência da Mesa e procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Anacleto Campanella Junior, Daniel Fernandes Barbosa e Jander Cavalcanti 

de Lira. O Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, reassume a presidência 

da Mesa, e procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz 

uso da palavra o Nobre Edil: Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º Secretário procede à leitura da Ordem 

do Dia. Item I - Processo nº 1146/15. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização 

Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)’.”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 4607/17. 
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Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade às agências bancárias estabelecidas no 

Município de São Caetano do Sul, de afixarem informativos em suas 

dependências, informando que possuem empregados habilitados na 

Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS.”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item III - Processo nº 4883/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de 

contagem de pessoas presentes em casas noturnas e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento 

do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IV - Processo nº 

0851/18. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução 

que “Autoriza a Câmara Municipal de São Caetano do Sul a celebrar parceria 

com Associação sem fins lucrativos, para os fins que especifica e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da 

palavra os Vereadores Sidnei Bezerra da Silva e o Presidente da Mesa, 

Vereador Eclerson Pio Mielo. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas 

Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 19 

(dezenove) de abril, a partir das 09 (nove) horas, e declara, às dezoito horas e 

quarenta minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta 

Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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